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Famílias perseverantes na adoração
“Vinde, adoremos e prostremo-nos; ajoelhemos diante do Senhor, que
nos criou.” Salmos 95.6
Adoração a Deus é a nossa expressão máxima de amor e dedicação ao
Senhor de nossas vidas! A Ele, em família, tributemos o nosso louvor, a honra e a
glória! A família que se humilhar e prestar a Deus um louvor contínuo, certamente
permanecerá forte perante as vicissitudes que a vida lhe apresentar e seguirá
usufruindo da presença do próprio Deus no seio familiar.
Sempre foi e continuará sendo por meio da família que Deus manifesta o seu
propósito para o homem, coroa de sua criação. Foi assim desde o princípio, com o
primeiro casal, permeando a história do povo de Deus com tantas famílias que se
seguiram em uma linhagem até Cristo, o nosso Salvador. Deus escolheu enviar seu
Filho Unigênito por meio de uma família simples, para que o homem voltasse a ter
plena comunhão com Ele.
Dessa forma, entendemos ser a família o canal escolhido por Deus para que
refletíssemos a sua glória e espelhássemos o seu amor de maneira intensa e
permanente entre os povos. É no convívio familiar, no temor ao Senhor, na
adoração genuína que os membros seguem testemunhando da palavra de Deus na
vizinhança, nas cidades, em nosso país e no mundo.
O feitio ou formato de uma família perseverante na adoração pode ser visto
na carta do apóstolo Paulo aos Efésios 5.17-21: Pelo que não sejais insensatos,
mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho,
em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos,
e hinos, e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso
coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso
Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus.
A família que vive no amor e temor do Senhor experimenta uma vida
abundante ainda aqui nesta terra e mais, alcança, com seu testemunho, outras
pessoas e concorre para o crescimento do Reino de Deus. A comunidade cristã,
expressa por meio da igreja, é o reflexo do feitio das famílias que a compõem.
Portanto, não teremos uma igreja perseverante no temor e na adoração ao Senhor
se primeiramente isso não ocorrer no seio das famílias que dela fazem parte.
Que possamos perseverar na adoração ao Senhor, em família, a fim de
sermos um canal das bênçãos e do amor de Deus para com todos aqueles que nos
cercam, a partir de cada membro de nossa família, para que nossa igreja seja o
reflexo de famílias que adorem o Senhor em Espírito e em verdade.
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